
Dispensationsansøgning til etablering af mindre dyrehold på Bygaden 27 – 29, 
3250 Gilleleje.

Hændelsesforløb vedr. køb af ejendom beliggende Bygaden 27-29, 3250 Gilleleje:

Hermed fremsendes skrivelse indeholdende faktuel dokumentation samt kronologisk hændelsesforløb før 
og efter køb af ejendom på Bygaden 27-29, 3250 Gilleleje. 

Henriette Algreen og Morten Brodthagen handler ovennævnte ejendom 13. november 2016 med 
overtagelse pr. 1. juni 2017. I forbindelse med besigtigelse af ejendommen d. 6. november 2016 forespørger
Henriette og Morten ejendomsmægler hvorvidt det, som skrevet i salgsopstilling, er muligt at have heste på
ejendommen (uddrag af salgsannonce vedhæftet som bilag 1). Ejendomsmægler bekræfter, at der fra 
Gribskov Kommune er givet tilladelse til at have heste på ejendommen, og at han er i besiddelse at 
mailkorrespondance mellem mægler og Gribskov Kommune, der bekræfter dette forhold. 
(mailkorrespondance vedhæftet som bilag 2). Henriette og Morten har, i forbindelse med søgning af 
ejendom i Gribskov Kommune, gjort mægler opmærksom på vigtigheden af at måtte have heste, da dette er
en direkte årsag til valg af ejendom. Det bekræftes mange gange af mægler, at det er tilladt at have op til 
fire heste på ovennævnte ejendom.

Den 12. maj 2017 erhverver Henriette og Morten sig to heste med den viden, at de alene skal have hestene 
opstaldet i 19 dage, til ejendommen kan overtages.

Den 20. maj 2017 kører Henriette tilfældigt forbi ejendommen i Søborg og møder i den forbindelse en 
kommende nabo. Efter Henriette har præsenteret sig som kommende ejer af ejendommen, bliver hun 
meget bestemt oplyst om, at der aldrig kommer til at være heste på ejendommen. Naboen forklarer 
Henriette, at der ikke må forefindes heste på ejendommen, og han har sørget for at få flere heste ud af 
Søborg. Umiddelbart efter denne konfrontation kontakter Henriette ejendomsmægler og beretter om 
påstanden fra naboen. Ejendomsmægler er uforstående og beder Henriette kontakte kommunen. 

Mandag d. 22. maj 2017 kontakter Henriette Gribskov Kommune og kommer i kontakt med Pia Herfort 
Hansen. Henriette bliver informeret om, at der dagen efter, d. 23. maj 2017, vil blive afholdt møde på 
kommunen i sagen, og at de herefter vil blive kontaktet igen. Den 23. maj 2017 bliver Henriette igen 
kontaktet af Pia Herfort Hansen og får i denne forbindelse tilladelse til at søge dispensation til at have 
mindre dyrehold på ejendommen i Søborg. Henriette er sideløbende i kontakt med sælger af ejendommen i
Søborg, som giver Henriette og Morten fuldmagt til at søge dispensation. (vedhæftet som bilag 3).

Faktuel beskrivelse af mindre dyrehold på Bygaden 27 – 29, 3250 Gilleleje:

Der er anskaffet to heste. På sigt kan der maksimalt blive tale om tre heste. Staldbygning vil blive etableret i 
dele af den eksisterende carport samt redskabsrum, hvorfor der ikke vil opføres yderligere bygninger på 
grunden til mindre dyrehold. Der vil ikke blive tale om etablering af mødding på ejendommen, da møget 
fjernes fra ejendommen og transporteres til nærliggende gård ifølge allerede indgået aftale med gårdejer. 
Der vil i forbindelse med mindre dyrehold blive oprettet fold på grunden. 

Eftertekst:



Henriette og Morten har i god tro erhvervet sig ovennævnte ejendom, anskaffet sig to heste, opsagt og 
reetableret tidligere lejemål samt skiftet uddannelsessted for datter. Der er alene foretaget handel af 
ovennævnte ejendom grundet ønsket om at realisere drømmen om bolig og mindre dyrehold på samme 
matrikel. 

Ejendommen er ligeledes alene handlet grundet sikkerheden i foreliggende dokumentation angående 
mindre dyrehold på adressen, via Gribskov Kommune samt ejendomsmægler RealMæglerne Gribskov. 
Ligeledes er Henriette og Morten af nuværende ejer gjort opmærksom på, at der tidligere har gået heste på 
ejendommen.

Såfremt der mod forventning ikke kan gives dispensation til at oprette mindre dyrehold på ovennævnte 
ejendom, vil konsekvensen være, at Henriette og Morten skal afhænde ejendommen. Dette skal ses i lyset 
af blandt andet de økonomiske konsekvenser, der vil være fra 1. juni 2017 med baggrund i erhvervelse og 
opstaldning af heste, men i særdeleshed med baggrund i den emotionelle nedtur der har været i 
forbindelse med hele forløbet. 

Med håb om positiv tilkendegivelse på denne dispensationsansøgning.

Gribskov d. 26. maj 2017

Henriette Algreen & Morten Brodthagen 

   

 

 






